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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA

Termo de convdnio para a cessSo de servidor priblico
municipal, lavrado ente o Minist6rio Priblico Do
Estado do Ceari e a Prefeitura Municipal de
Barreira.

Atravds do presente instumento o MINISTfRIO pUflfCO DO
ESTADO DO CEARA, figurando de um lado como CESSIONARIO, neste ato representado
por seu PROCURADOR-GERAL DE ruSTIQA, DOUTOR ALFREDO RICARDO DE
HOLAI\DA CAVALCAI\TE MACHADO, e de ouho como CEDENTE a PREX'EITIIRA
MIINICIPAL DE BARREIR{ neste ato rcpresentado pelo PREFEITO MUNICIPAL
DE BARREIRA, firmam o presente insFumento de convOnio, visando a cessio de servidores
municipais , para prestarem servigos junto ao 6196o CESSIONARIO, com autoizaqda contida
no artigo 116, inciso fX, da Lei Complementar n" 72, de 12 de deze,rnbro de 2008, o que
fazem sob as seguintes cl6usulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OB.IETO

1.1 - Conv0nio para a cess6o de servidores para prestarem servigos junto ao
CESSIONARIO, que ser6o designados exclusivamente para a(s) Fromotoria(s) dL fustiga da
Comarca a que pertencer o Municipio, vedando-se a cess6o para estigio.

1.2 - A cessAo de servidores de que frata o item anterior dever6 recair
somente sobre servidores que ingressarem no servigo ptiblico mediante concurso priblico.

cLAusuLA SEGUNDA - DA DESTGNAgAO nOS SERYIDORES,
DO rNiCrO DO EXERCiCTO| DA CARGA HORARIA

- . . /

2.1 - A designag4o dos servidores ser6 precedida das seguintes cautelas:

2.1.1 - O CESSIONARIO soticitani' ao CEDENTE a cess5o de servidores,
informando antecipadamente, submetendo o pleito d aprovag6o da Procuradoria Geral de
Justig4 informando na oportunidade que os servidores preenchem os requisitos previstos nos
regulamentos editados no dmbito do Ministdrio P0blico Estadual.

2.1.2 - O inicio do exercicio junto d unidade ministerial somente
partir da data da homologageo da cess6o. {{roI
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2.2 - Os servidores a serem cedidos ndo deverio possuir c6njuge,
companheiro(a), parentes em linha reta e colateral ate o 3 grau que sejam Membros ou esiejam
prestando serviEos no dmbito do Minist6rio Pfblico do Estado do cear6.

2.3 -.Acarga hor6ria dos servidores cedidos dever6 ser compativel com a dos
servidores do CESSIONARIO.

cilusut,.q. TERcETRA - DAs oBRrcAq6ns oo cEssIoNARro

3.1 - Adminisffar o pessoal cedido, por interm6dio do chefe imediato, o qual
supervisionar6 os servigos prestados, fiscalizando para que sejam desenvolvidos em conformidade
com o disposto neste Conv6nio.

3.2 - Promover os esclarecimentos que porventura vierem a ser solicitados pela
CEDENTE.

3.3 - Remeter mensalmente. at6 o 5o dia ritil de cadamds, ao respectivo
Orgao/Entidade, a frequ0ncia mensal de cada servidor.

J.3.1 - As faltas ao servigo deverdo ser comunicadas juntamente com a
frequ6ncia do servidor, assim como as aus6ncias, licengas e/ou afastamentos, ou qualquer especie
de ocon6ncia que resulte na irregularidade da frequOncia.

3.3.2 - As faltas de car6ter disciplinar, ap6s formalmente constatadas pelo
Membro do Minist6rio Pfblico sob cuja chefia imediata estiver o servidor, ser6o imediatamente
comunicadas d CEDENTE para as provid6ncias cabiveis.

3.4 - Informar, com a necess6ria anteceddncia, acnrca, da solicita@o de f6rias
do servidor cedido, para efeito de sua efetiva concessdo, bem como eventuais pedidos de licenga,
na forma da lei.

3.5 - Comunicar com anteceddncia mfnima de 30 (trinta) dias, o seu interesse
em promover a substituigdo do servidor cedido.

3.6 - N6o dispor, tampouco ceder o(a) servidor(a) a outro Poder ou 6196o da
AdministraEdo Direta ou Indireta, seja da esfera Federal, Estadual ou Municipal.

3.7 - Prestar todas as informa@es necess6rias ao CEDENTE conelacionadas
ao objeto do presente conv6nio.

cLAusuLA eUARTA - DAs oBRrcACOns uo CEDENTE
O Ministdrio Priblico 6 instituigio permanente, essencial d fungdo ju
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4.1 - Colocar o(a) servidor d inteira disposigio do CESSIONAruO.

4.2 -Estiztr ciente de que s6o de sua inteira responsabilidade os pagamentos
de todas a despesas com remunerag6es, encargos previdencidrios e trabalhistas, bem comquaisquer outros que porvenfura integrem os saldrios ou vencimentos dos servidores cedidos.

4-3 - Informar o regime previdencidrio do servidor cedido.

4.3.1 Quando o servidor estiver vinculado a regime pr6prio deprevid€ncia" fornecer c6pia da norma que regula a matdria e informar os daJos par6 qu" sejam
efetivados os devidos recolhimentos.

4-4 - Responsabilizar-se por qualquer ato irregular praticado pelo servidor
cedido, independentemente de dolo ou culpa.

4.5 - Certificar-se de que os servidores cedidos estSo cientes de que deveriio
cumprir todos os regulamentos intemos do cESSIoNARIO, sem exceg6o.

4.6:_913{T.ao(a) servido(a) cedido(a) todos os direitos assegurados por
lei, comunicando ao CESSIONARIO quaisquer alteragdei.

4.6 Acolher no pra?n de 30 (trinta) dias a comunicagao do
CESSIONARIO para fins do subitem 3.5 da cl6usula terceira" ou, em igual periodo, justificar
a impossibilidade de acolh€-la.

cLAusrlLA errNTA - DA prrBl,rcAqAo

5-1 - O Ministdrio Priblico do Estado do Ceari e a Prefeitura Municipal de
Barreira encarregar-se-6o, da publicagao do extrato deste Convenio, at6 o quinto dia ritil do
m0s subsequente d sua assinatura.

cLAusuLA sgxrA - DA vtcf,xcm

6.1 - Este Conv6nio tem inicio em 05/01/2012 e t6rmino 3l/1212012,
devendo seu exfiato se publicado no Di6rio da Justiga do Estado, para produzir seus juridicos
e legais efeitos.

6-2 - As renovagdes do presente Conv€nio deverfio observar que o termo
final de sua vig€ncia ficanl sempre, timitado ao riltimo dia do termino do mandato do
representante do CEDENTE.

cLAusnLA sfTrMA - DA REvocACAo

Pnblico 6 furnbigNopcrrt@ffi, esscncial i
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(30) dias.

7.2 - Cnnsiderar-se-6 antecipadamente rescindido este termo no caso dedescumprimento injustificado de quaisquer cl6usulas, oportunidade na qual o, ,"-ioor.s deverdoser devolvidos, ap6s pr6vio ajuste, a CEDENTE

cr,Ausur,.q. OITAVA _ DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Cear6,com rentincia expressa de qualquer outro_Juizo, por mais privilegiado que seia, para dirimir asquest6es oriundas deste Conv6nio que n6o forem resolvidas aOministrutiuamente. 
' '

E, trnr estarem assim ajustados, firmam as partes este termo, em 03 (tr6s) viasde igual teor e form4 na presenQa de 02 (duas) testemunhas que

Fortaleza,uos € I de

Alfredo RICARDO De

AI\TONIO SALDAIIHA

TESTEMUIIIIAS:

r^'\UCW1-t.n-er% \{

Prefeito Municipal de Barreira

o Minist6rio Priblico 6 instituiEfio permanente, essencial i fungdo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa daordem juridica, do regime democr6tico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis pr, at. tZlj--


